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Wedstrijdreglement NBTA België seizoen 2013/2014
Afdeling Twirling
A. Indeling disciplines
1. Twirling
Solo twirling 1 baton
Solo twirling 2 batons
Duo Twirling
Team Twirling (van 6-8 deelnemers)
2. Dans twirl
Rhythmic twirl
Team dans twirl (van 6 – 8 deelnemers)
(met minder dan 6, bv. 4/5 deelnemers kan men deelnemen maar
zich niet selecteren voor EK of WK)
3. Super X Strutting
4. Groep = combinatie Twirling/Rhythmic twirl minimum 12 deelnemers
(met minder dan 12, bv. 10/11 deelnemers kan men deelnemen maar
zich niet selecteren voor EK of WK)
5. Show Production corp = minimum 12 deelnemers ( 1,2 of meer batons)
6. Pompon team = (vanaf 12 deelnemers)
7. Bannieres (vanaf 12 deelnemers)
Bij de categorieën groep en teams wordt er nog een indeling gemaakt in:
 Beginners niet voor EK/WK
 Gevorderden EK/WK

B. Meisjes/jongens
1. Meisjes en jongens apart:
Solo twirling 1 baton
Solo twirling 2 batons
Rhythmic twirl
2. Enkel meisjes:
Super X Strutting
Pompon team
3. Meisjes en jongens gemengd:
Alle overige disciplines.
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C. Leeftijdsindeling
Een wedstrijdjaar loopt van 1/9 tot 31/8 van het volgende jaar (wedstrijdseizoen). Voor
het wedstrijdjaar 2011 – 2012 geldt de leeftijd op 1/9/2010.

1. Solo
Meisjes:
Miniem:  tot 9, 99 jaar
Kadet: van 10 – 12, 99 jaar
Junior: van 13 – 15,99 jaar
Senior: vanaf 16 jaar tot …
Jongens:
Junior:  tot 15, 99 jaar
Senior: vanaf 16 jaar tot …
2. Duo (leeftijden optellen)
Miniem:  tot 18, 99 jaar
Kadet: van 19 – 24,99 jaar
Junior: van 25 – 30,99 jaar
Senior: vanaf 31 jaar
3. Team twirling, team dans twirl (leeftijden optellen en gemiddelde maken)
Junior:  tot 14,99 jaar
Senior:  vanaf 15 jaar
4. Groep, pompon team en bannieres( vlaggen enz.)
Alle leeftijden zijn toegelaten.
5. Show production corps
alle leeftijden zijn toegelaten.

D. Vloergebruik
1.
2.
3.
4.

Vierkant 5 X 5 meter: Solo twirling 1 baton, Solo twirling 2 batons
Vierkant 10 X 10 meter: Duo twirling
X-vorm: Super X Strutting
Gehele vloer (verplicht gebruik): alle overige disciplines
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E. Muziek
Discipline

Tijdsduur

Solo 1 baton
Solo 2 batons
Rhythmic Twirl
X Strutting
Duo twirling
Team twirling
Team dans twirl
Twirling corps
Pompon team
Bannieres
Show production corp

2’20 – 2’30
1’30 – 2’00
2’00 – 2’30
1’30 – 2’00
2’20 – 2’30
2’00 – 3’00
2’00 – 3’00
5’00 – 7’00
2’30 – 3’30
4’00 – 6’00
6’00 – 8’00

Afdruk chrono
(begin)
Saluut
Saluut
1ste noot v/d muziek
1ste beweging
Saluut
Saluut
1ste noot v/d muziek
1ste noot v/d muziek
1ste noot v/d muziek
1ste noot v/d muziek
1ste noot v/d muziek

Stop chrono (einde)
Saluut
Saluut
Einde v/d muziek
Saluut
Saluut
Saluut
Einde v/d muziek
Einde v/d muziek
Einde v/d muziek
Einde v/d muziek
Einde v/d muziek

F. Kostumering
De kostumering mag vrij gekozen worden en aangepast zijn aan een thema, maar moet
bestaan uit 1 geheel zonder blote stukken.
Er mag geen onderkleding zichtbaar zijn.
Piercings of tatoeages moeten verborgen zijn.
Er mogen geen juwelen gedragen worden tijdens het optreden.
Onfatsoenlijke kleding, gescheurde kousen/panty’s en stadskledij zijn verboden.

Afdeling majorette
G. Disciplines
1. Solo met accessoires ( volledig vloergebruik)
2. Duo met accessoires ( volledig vloergebruik)
3. Groep: minimum 10 deelnemers ( volledig vloergebruik)
a) met accessoires ( volledig vloergebruik )
b) exhibition parade ( volledig vloergebruik)
c) Parade - deze vorm van parade korps dient een voorgeschreven parcours te
volgen en steeds in voorwaartse stapbeweging( marcheren met knieën omhoog - 90° )
d) traditional majorette corps

H. Leeftijdsindeling
Solo: Miniem:  tot 9, 99 jaar
Kadet: van 10 – 12, 99 jaar
Junior: van 13 – 15,99 jaar
Senior: vanaf 16 jaar tot …
Duo (leeftijden optellen)
Miniem:  tot 18, 99 jaar
Kadet: van 19 – 24,99 jaar
Junior: van 25 – 30,99 jaar
Senior: vanaf 31 jaar
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Groepen:
Juvenile: tot 11,99 jaar (alleen voor de Europese kampioenschappen)
Junior: van 12 – 13,99 jaar
Senior: van 14 en +

I. Muziek
Discipline
Parade corps
Exhibition corps
Traditional Majorette corps
Accessoires corps
Accessoires Solo
Accessoires Duet

Tijd
3’00 – 4’00
3’00 – 5’00
3’00 – 4’00
4’00 – 6’00
2’00 – 2’30
2’00 – 2’30

Live of mechanische muziek
CD
CD
CD
CD
CD
CD

J. Kostumering
De kostumering mag vrij gekozen worden en aangepast zijn aan een thema.
K. Vloergebruik
Parade Corps: voor deze discipline moet een opgelegd vloerpatroon gevolgd worden.
De andere disciplines mogen het ganse terrein gebruiken

Geldig voor zowel de afdeling majorette en twirling.
L Jurering
De jury wordt samengesteld door NBTA België.
Vanaf het begin van de wedstrijd mogen deelnemers, docenten of personen die
rechtstreeks met de deelnemers te maken hebben niet in contact komen met de juryleden.
De jurering gebeurt volgens de reglementen van NBTA België op de score sheets van
NBTA België (= NBTA Europa)
Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
M. Diskwalificatie
Diskwalificatie gebeurt bij:
 Het niet naleven van de reglementen van NBTA België
 Onsportief gedrag
 Vervalsing van naam en/of leeftijd
 Het proberen te beïnvloeden van de jury of andere mensen uit de organisatie van
NBTA België
 Het hinderen van een andere deelnemer tijdens de uitvoering van de show.
 Het gebruik van acrobatie
 Niet aanwezig op het aangeduide tijdstip van optreden.
 Het onsportief gedrag van supporters kan leiden tot sancties.
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N Allerlei
Elke deelnemer dient lid te zijn van NBTA België.
De officiële ledenlijst van K.M.V.B.- O.VL./ NBTA België geldt voor de controle.
Bij inschrijving aanvaardt men de reglementen van NBTA België.
Door ondertekening van de inschrijving verklaart de verantwoordelijke ook dat er
een verzekering is afgesloten voor zijn leden/kandidaten.
De deelnemersgelden dienen betaald te zijn voor aanvang van de wedstrijd aan de
penningmeester van NBTA België of bij afwezigheid aan de bevoegde persoon van
NBTA België voor die dag.
De dag van de wedstrijd moet de verantwoordelijke van de vereniging( coach) zich
minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanbieden op het secretariaat van
de wedstrijd om de nodige toegangsbewijzen te ontvangen per vereniging.
Voor het optreden wordt het NBTA paspoort + persoonlijk paspoort (controle
lidmaatschap van de vereniging waarvoor hij/zij optreedt) aangeboden aan de
passencontrole.
Het wedstrijdterrein wordt pas betreden na toelating van de floormanager.
Achter de schermen (intrainruimte) wordt er in stilte getraind en zonder muziek om de
optredende kandidaten niet te storen tijdens hun optreden.
De muziek CD met de muziek voor de dans twirl en majorette shows moeten van goede
kwaliteit zijn en ALLEEN de muziek bevatten van die ene show. Bij voorkeur een CD-R
recordable, rewritable CD is verboden. Op het doosje van de CD moet de naam van de
kandidaat, naam van de vereniging alsook de discipline vermeldt staan.
Naam vereniging: ---------------Naam atleet of groep: ----------Discipline: ------------------------Steeds een reserve CD bij de hand hebben( ofwel samen afgeven aan de muziektafel
met vermelding “ reserve”
Op de tribunes is het verboden te eten (reglement van de sporthal).
Omkleden en schminken gebeurt in de toegewezen kleedkamer en niet in de tribune.
Van iedere vereniging en persoon wordt verwacht dat men de ingenomen plaats op de
tribune zuiver houd en na de wedstrijd de resten meeneemt om in een vuilcontainer te
deponeren.
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O . Belangrijk :
Een nieuw opgerichte vereniging wordt alleen maar aanvaard als deze bestaat uit
minimum 5 betalende leden. Bestaande verenigingen moeten ook bestaan uit
minimum 5 betalende leden.
De vereniging moet bij aanvang van een wedstrijdjaar zijn leden die willen deelnemen aan
een vrije als zowel een selectie wedstrijd verwittigen dat er tijdens het wedstrijdseizoen
GEEN TRANSFERT van de ene vereniging( als lid/kandidaat ) naar een andere
vereniging ( als lid/kandidaat) kan gebeuren.
Transferts van de ene naar een andere vereniging kan enkel buiten het wedstrijdseizoen.
De tijd buiten het seizoen loopt van paasmaandag tot en met 31 augustus.
Als atleet mag men lid zijn van 1 / 2 of meerdere verenigingen voor aanvang van het
wedstrijdseizoen (1 september tot en met Pasen) waardoor deze atleet meerdere NBTA
pasjes heeft (één voor elke vereniging).
Indien een atleet zich selecteert voor een EK/WK kan deze alleen zijn selectie aanvaarden
binnen de vereniging waarin hij/zij zich heeft ingeschreven voor de selecties.
Alleen in het geval dat er een bestaande vereniging ophoudt te bestaan tijdens het lopende
seizoen en de leden/kandidaten zich willen plaatsen voor een selectie, kan er mits overleg
met de raad van bestuur van NBTA België een oplossing voor dit probleem worden
gevonden.
Tijdens het lopend seizoen is het niet toegestaan om een vereniging te stichten gevormd uit
atleten uit twee of meerdere verenigingen met het doel een sterkere vertegenwoordiging te
vormen om andere deelnemers niet de kans te geven zich te kwalificeren voor een
EK/WK.

P . Verplichtingen.
1. Er worden meerdere selectiewedstrijden voor Twirling georganiseerd. Om te kunnen
deelnemen aan de EK/WK moet de deelnemer alle selectiewedstrijden hebben
meegedaan.
2. Er wordt minstens één selectiewedstrijd voor Majorettes georganiseerd.
Voor zich te kwalificeren voor het EK/WK moet men minstens 70% halen op deze
wedstrijd.
3. Bij het onderschrijven van deelneming aan de selectie wedstrijden en bij eventuele
selectie verklaart de deelnemer zijn akkoord met de voorwaarden inzake
overnachtingen, aanwezigheden, uniform, gedragsregels e.d. opgelegd door het
bestuur van KMVB-OVL-NBTA BELGIE.
4. Een atleet die zijn/haar selectie voor een EK/WK aanvaard verklaard zich akkoord tot
verplichte overnachtingen tijdens dit evenement in de verblijfplaats aangeduid door
het KMVB-OVL NBTA BELGIUM
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Elke deelnemer die geselecteerd is voor een EK/WK is verplicht de
nationale trainingsdag(en) te volgen met de nationale coach.
Zonder geldige en gegronde redenen kan dit lijden tot uitsluiting van
deelname aan het EK of WK.
Deelnemende atleten aan het EK/WK zijn verplicht tot deelname aan de
opening en sluitingceremonie in nationaal trainingspak.
Q. Inlichtingen
Rik Van den Eede: GSM: 0473/337761
E-Mail: nbtacoordinator@kmvb-ovl.be
of:
Rose-Marie Van der Keilen tel/fax: 03/825.54.44.
E-Mail: vdk_nbtabelgium@hotmail.com

GSM: 0472/59.42.25.
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Rik De Troyer
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